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Inwentarz: 

 
Akta spraw karnych w których stroną byli Żydzi, dotyczą takich przestępstw lub wykroczeń jak: 
- znieważenie 
- ucieczka z aresztu 
- pobicie  
- rabunek 
- usiłowanie zabójstwa 
- nieprzestrzeganie przepisów sanitarnych 
- oszustwa w handlu 
- sprzedaż bez wymaganej koncesji 
- przejazd koleją bez biletu 



- puszczanie w obieg fałszywych monet 
- kradzież lub przywłaszczenie 
 
 

Sygn. 25  

 

 Sygn. sadowa Kg 

1529 

 

Akta w sprawie karnej p – ko Joskowi Dawidowi Sztrazburgowi i Chawie 
Blausztajn (oboje zam. w Zyrardowie, ul. Panska 49). Akt oskarzenia  

(z 26.09.1932 r.) o obraze godnosci osobistej policjanta, Antoniego Gorki, ktory 

asystowal komornikowi, pieczetujacemu rzeczy w ich mieszkaniu. 

Wyrok (z 1.02.1933 r.): J. D. Sztrazburg skazany na 2 tyg. aresztu i 5 zl. 

oplaty sadowej;  

Ch. Blausztajn skazana na 1 miesiac aresztu i 5 zl. oplaty sadowej. Oboje dziela 

po rowno koszta postepowania sadowego.  

Teczka zawiera: 

- 33 strony, poszyt, stan dobry, 1932 – 33 

Sygn. 27  

  

Sygn. sadowa Kg 

1397 

 

Akta w sprawie karnej p – ko Ickowi Grynbergowi (zam. w Zyrardowie, ul. Okrzei 

22). Akt oskarzenia (z 12.09.1933 r.) o zniewazenie lekarza miejskiego, 

Tadeusza Wronskiego, ktory usilowal pobrac probe miesa w rzezni I. 

Grynberga. I. Grynberg staral mu sie przeszkodzic, mowiac jednoczesnie 

(sic!) ”ja takiego doktora jak pan, dymam”  a nastepnie „ja takich 

doktorow pierdole”. W toku postepowania oskarzony bronil sie, 

twierdzac, ze mowil o plucach, ktore wedlug zydowskiej tradycji sie 

nadmuchuje, czyli dyma. Wyrok (z 30.10.1933 r.): I. Grynberg skazany 

na 3 miesiace aresztu, 10 zl. oplaty sadowej i poniesienie kosztow 

procesu. 

Teczka zawiera: 

- 57 stron, poszyt, stan dobry, 1933 – 34 

Sygn. 29  

 Sygn. sadowa Kg 

1711 

 

Akta w sprawie karnej p – ko Abramowi Pajczerowi (zam. w Mszczonowie, ul. 

Grojecka). Akt oskarzenia (z 21.10.1932 r.) o ucieczke z aresztu w 

Mszczonowie (gdzie zostal osadzony na 2 dni moca wyroku Sadu 

Grodzkiego w Zyrardowie 1521/31). Oskarzony wyjasnial, ze uciekl, 

gdyz dowiedzial sie, ze zdobyl prace, po ktora musial sie zglosic, 

poniewaz inaczej by mu przepadla. Wyrok (z 26.10.1932 r.): A. Pajczer 



skazany na 2 tyg. aresztu, 5 zl. oplaty sadowej i poniesienie kosztow 

procesu. 

Teczka zawiera: 

- 45 stron, poszyt, stan dobry, 1932 

Sygn. 30  

 Sygn. sadowa Kg 

1467 

 

Akta w sprawie karnej p – ko zamieszkalym w Zyrardowie Herszowi Lejchterowi 

(ul. Szulmana 8), Jankielowi Rotsztajnowi (ul. 1 Maja 29) i Menasze 

Michlewiczowi (ul. Narutowicza 13). Akt oskarzenia (z 19.09.1933  r.) o 

pobicie i rabunek na osobie rabina  w dniu 26.08.1933 w boznicy. 

Wyrok (z 19.10.1933 r.): uniewinnieni 

Teczka zawiera: 

- 44 strony, poszyt, stan dobry, 1933 

 

Sygn. 60  

 Sygn, sadowa Kg 

1901 

 

Akta w sprawie karnej p – ko Mendlowi Fajgenbaumowi (zam. w Zyrardowie, ul. 

Pilsudskiego 1). Akt oskarzenia (z 12.12.1932 r.): w jatce oskarzonego 

bylo niezwykle brudno, na dodatek oskarzony trzymal tam zywego 

cielaka, ktory ja dodatkowo zanieczyszczal. Stanowi to przestepstwo 

przeciw art. 34 rozporzadzenia Prezydenta RP z 22.03.1928 o dozorze 

nad artykulami zywnosci. Wyrok (z 3.02.1933 r.): M. Fajgenbaum 

skazany na 30 zl grzywny lub 5 dni aresztu.  

Teczka zawiera: 

- 30 stron, poszyt, stan dobry, 1932 – 33 

Sygn. 69  

 Sygn. sadowa Kg 

1500 

Akta w sprawie karnej p – ko Fajwelowi Rotsztajnowi (zam. w Zyrardowie, ul. 1 

Maja 22). Akt oskarzenia (z 13.11.1935 r.) o zniewazenie, w dniu 

16.10.1935 w swoim sklepie powiedzial do funkcjonariusza Urzedu 

Pocztowego, ktory przyszedl uregulowac weksel: „Idz do cholery, zlam 

rece i nogi, ty lobuzie i chamie” a nastepnie trzykrotnie go oplul. Wyrok 

(z 21.10.1935 r.): F. Rotsztajn skazany na 3 tyg. aresztu, 5 zl oplat 

sadowych i poniesienie kosztow procesu w zawieszeniu na dwa lata. 

Teczka zawiera: 

- 21 stron, poszyt, stan dobry, 1935 

Sygn. 79  Akta w sprawie karnej p – ko Ickowi Bekierowi i Chaimowi Jakubowiczowi (obaj 

zam. w Wiskitkach, Bekier na ul. Gurowskiej, Jakubowicz na ul. 



 Sygn. sadowa Kg 

1212 

Zyrardowskiej). Akt oskarzenia o usilowanie zabojstwa: w dniu 

17.08.1934 I. Bekier mial zadac cios nozem w brzuch Eli Goldberga, 

ktorego przytrzymywal Jakubowicz. Wyrok  

(z 24.09.1934 r.): uniewinnieni. 

Teczka zawiera: 

- 30 stron, poszyt, stan dobry, 1934 

Sygn. 88  

 Sygn. sadowa Kg 

331 

Akta w sprawie karnej p – ko Perli Chanie Mendlewicz (zam. w Mszczonowie, ul. 

Nowy Rynek 2). Akt oskarzenia (z 22.03.1936 r.) o probe sprzedania 

esencji octowej zafalszowanej woda. Wyrok (z 16.04.1936 r.): P. Ch. 

Mendlewicz skazana na 10 zl. grzywny lub 2 dni aresztu, 1 zl oplat 

sadowych i zwrot 17 zl. kosztow badania esencji dla Panstwowego 

Zakladu Badania Zywnosci i Przedmiotow Uzytku w Warszawie. 

  

Teczka zawiera: 

- 15 stron, poszyt, stan dobry, 1936 

Sygn. 96  

 Sygn. sadowa Kg 

89 

Akta w sprawie karnej p – ko Chilowi Majerowi Herszkowiczowi (zam. w 

Zyrardowie, ul. Okrzei 12). Akt oskarzenia (z 18.01.1936 r.) o 

wykroczenie przeciw rozporzadzeniu Prezydenta. Stwierdzono, ze 

prowadzony przez niego sklep jest niechlujny, nie spelnia wymogow 

higieny, zas sprzedawczyni miala brudny fartuch. Wyrok: Ch. M. 

Herszkowicz skazany na 20 zl. grzywny z wymiana na 4 dni aresztu, 2 zl 

oplat sadowych i poniesienie kosztow procesu. 

Teczka zawiera: 

- 31 stron, poszyt, stan dobry, 1936 

Sygn. 135  

Sygn. sadowe Kg 

142 Nr 132 

Akta w sprawie karnej p – ko Pelty Melamed (zam. w Żelechowie pow. 

Garwolin). Akt oskarzenia z art. 265 KK o przejazd koleja bez biletu. 

Wyrok zaoczny (z 15.02.1939 r.): P. Mełamed skazana na 3 dni aresztu i 

5 zl. Grzywny i poniesienie kosztow postepowania sadowego.  

Teczka zawiera: 

- 20 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 153  Akta w sprawie karnej p – ko Aron Blumsztein  (zam. w Żyrardowie, pl. Dekerta 

4). Akt oskarzenia z art. 262 KK  



Sygn. sadowe Kg 

158 Nr 147 

Teczka zawiera: 

- 25 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 157  

Sygn. sadowe Kg 44 

Nr 36 

Akta w sprawie karnej p – ko Ajzykowi Zacharowiczowi (zam. w Mszczonowie, 

ul. Laczna 5). Akt oskarzenia (z 14.01.1939 r.) z art. 178 KK o puszczenie 

w obieg falszywej pieciozlotowki. Wyrok (z 1.02.1939 r.): uniewinniony. 

Teczka zawiera: 

- 15 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 159   

Sygn. sadowe Kg 45 

Nr 38 

Akta w sprawie karnej p – ko Berkowi Gutkindowi (zam. w Zyrardowie, ul. 

Okrzei 6). Akt oskarzenia (z 14.01.1939 r.) z art. 264 KK o oszustwo: mial 

nie dowazyc 25 dkg karpia. Wyrok: uniewinniony. 

Teczka zawiera: 

- 15 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

 

Sygn. 162   

Sygn. sadowe Kg 49 

Nr 41 

Akta w sprawie karnej p – ko Lejbowi Lipszycowi (zam. w Zyrardowie, ul. 

Szulmana 3 m. 3). Akt oskarzenia (z 18.01.1939 r.) z art. 265 KK o 

przejazd koleja bez biletu. Wyrok: uniewinniony. 

Teczka zawiera: 

- 11 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 168   

Sygn. sadowe Kg 55 

Nr 47 

Akta w sprawie karnej p – ko Beniaminowi Pomerancowi (zam. w 

Skierniewicach, ul. 6 Sierpnia 16). Akt oskarzenia (z 18.01.1939 r.) z art. 

265 KK o przejazd koleja bez biletu. Wyrok (z 31.03.1939 r.): B. 

Pomeranc skazany na 5 zl. grzywny z zamiana na 2 dni aresztu, 1 zl. 

oplat sadowych i poniesienie kosztow postepowania sadowego. 

Teczka zawiera: 

- 20 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 184   

Sygn. sadowe Kg 71 

Nr 63 

Akta w sprawie karnej p – ko Dawidowi Najmanowi (zam. w Zyrardowie, ul. 

Szulmana 1). Akt oskarzenia (z 18.01.1939 r.) z art. 34 rozporzadzenia 

Prezydenta RP o naruszenie zasad przechowywania i sprzedazy 

zywnosci; nie zachowal higieny przy uboju drobiu, dokonujac go w 

brudnym palcie. Wyrok (z 8.02.1939): D. Najman skazany na 10 zl. 



grzywny z zamiana na 3 dni aresztu oraz 1 zl. oplat sadowychi 

poniesienie kosztow procesu .  

Teczka zawiera: 

- 20 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 196   

Sygn. sadowe Kg 

202 Nr 190 

Akta w sprawie karnej p – ko Dawidowi Michlewiczowi. Skarga Marcina Nowaka 

(z 24.02.1939 r.) z art. 255 i 258 KK – na obelzywe traktowanie i 

posadzenie o kradziez. Nie zostala wplacona zaliczka na poczet 

rozpoczecia postepowania (20 zl), zatem sprawie nie nadano biegu. 

Teczka zawiera: 

- 5 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 228   

Sygn. sadowe Kg 

234 Nr 222 

Akta w sprawie karnej p – ko Herszkowi Lajzerowiczowi (zam. w Skierniewicach, 

ul. Jagiellonska 3). Akt oskarzenia i powodztwo ze strony Kolei 

Panstwowych (z 22.02.1939 r.) z art. 265 KK o przejazd bez biletu. 

Wyrok zaoczny (z 21.04.1939): 1 miesiac aresztu oraz uiszczenie 5 zl. oplat 

sadowych, kosztow postepowania, 5 zl. na rzecz Kolei i 2 zl na rzecz 

Skarbu Panstwa. 

Teczka zawiera: 

- 14 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 232   

Sygn. sadowe Kg 

238 Nr 226 

Akta w sprawie karnej p – ko Mordce Grabskiemu (zam. w Warszawie, ul. 

Sapiezynska 7a). Akt oskarzenia i powodztwo ze strony Kolei 

Panstwowych (z 22.02.1939 r.) z art. 265 KK o przejazd bez biletu. Ze 

wzgledu na niemoznosc ustalenia miejsca pobytu podejrzanego 

15.03.1939 sprawa zawieszona. 28.05.1940 sad zgodnie z okupacyjnymi 

przepisami umarza sprawe, poniewaz wymierzona kara nie 

przekraczalaby 1 roku pozbawienia wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 8 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 233   

Sygn. sadowe Kg 

239 Nr 227 

Akta w sprawie karnej p – ko Szymonowi Diamentowi (zam. w Zyrardowie, ul. 1 

Maja 17 m. 2). Akt oskarzenia i powodztwo ze strony Kolei 

Panstwowych (z 22.02.1939 r.) z art. 265 KK o przejazd bez biletu. 

Wyrok (z 5.05.1939 r): 10 zl. grzywny z zamiana na 2 dni aresztu oraz 



uiszczenie 1 zl. oplat sadowych, kosztow postepowania, 5 zl. na rzecz 

Kolei i 2 zl. na rzecz Skarbu Panstwa. 

Teczka zawiera: 

- 10 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 238   

Sygn. sadowe Kg 

244 Nr 232 

Akta w sprawie karnej p – ko Lejbowi Margulis (zam. w Zyrardowie, ul. 

Sienkiewicza 11 m. 9). Akt oskarzenia  i powodztwo ze strony Kolei 

Panstwowych (z 22.02.39 r.) z art. 265 KK o przejazd bez biletu. Wyrok 

(z 5.05.39): uniewinniony. 

Teczka zawiera: 

- 7 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 239   

Sygn. sadowe Kg 

245 Nr 233 

Akta w sprawie karnej p – ko Abramowi Margulis (zam. w Zyrardowie, ul. 

Sienkiewicza 11 m. 9). Akt oskarzenia  i powodztwo ze strony Kolei 

Panstwowych (z 22.02.39 r.) z art. 265 KK o przejazd bez biletu. Wyrok 

(z 5.05.39): uniewinniony. 

Teczka zawiera: 

- 8 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 240   

Sygn. sadowe Kg 

246 Nr 234 

Akta w sprawie karnej p – ko Lejbowi Najdf. Akt oskarzenia i powodztwo ze 

strony Kolei Panstwowych (z 22.02.39 r.) z art. 265 KK o przejazd bez 

biletu. 

Ze wzgledu na niemoznosc ustalenia miejsca pobytu podejrzanego 15.06.1939 

sprawa zawieszona. 28.05.1940 sad zgodnie z okupacyjnymi przepisami 

umarza sprawe, poniewaz wymierzona kara nie przekraczalaby 1 roku 

pozbawienia wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 10 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 262   

Sygn. sadowe Kg 

269 Nr 254 

Akta w sprawie karnej p – ko Chaimowi i Lacy Szlachtgeld (zam. w Zyrardowie). 

Akt oskarzenia (z 24.02.39 r.) z art. 129 KK o stawianie czynnego oporu 

urzednikowi panstwowemu (sekwestratorowi, ktory usilowal 

zaprowadzic Chaima Sz. do aresztu). Wyrok (z 19.05.39): obydwoje 

skazani na 3 miesiace aresztu oraz uiszczenie po 10 zl oplat sadowych i 

kosztow procesu. 19.07.1940 sad umarza sprawe, poniewaz 

wymierzona kara nie przekraczalaby 1 roku pozbawienia wolnosci. 



Teczka zawiera: 

- 33 strony, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 267   

Sygn. sadowe Kg 

274 Nr 259 

Akta w sprawie karnej p – ko Chaimowi Krakowowi (zam. w Wiskitkach). Akt 

oskarzenia i powodztwo ze strony Kolei Panstwowych (z 28.02.39 r.) z 

art. 265 KK o przejazd bez biletu. Wyrok (z 21.04.39): skazany na 10 zl. 

grzywny z zamiana na 3 dni aresztu oraz uiszczenie 1 zl. oplat sadowych, 

kosztow postepowania, 5 zl. na rzecz Kolei i 2 zl. na rzecz Skarbu 

Panstwa.  

4.11.1942 Sad Grodzki postanowil zawiesic postepowanie egzekucyjne, gdyz 

dluznik „zostal wywieziony do miejsca odosobnienia). 

Teczka zawiera: 

- 17 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 272   

Sygn. sadowe Kg 

279 Nr 264 

Akta w sprawie karnej p – ko Moszkowi Pilmanowi (zam. w Warszawie, ul. Mila 

40/28). Akt oskarzenia i powodztwo ze strony Kolei Panstwowych (z 

28.02.39 r.) z art. 265 KK o przejazd bez biletu. Wyrok (z 21.04.39 r.): 

skazany na 20 zl. grzywny z zamiana na 6 dni aresztu oraz uiszczenie 2 

zl. oplat sadowych i kosztow postepowania. 28.05.1940 sad zgodnie z 

okupacyjnymi przepisami umarza sprawe, poniewaz wymierzona kara 

nie przekraczalaby 1 roku pozbawienia wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 11 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 281   

Sygn. sadowe Kg 

288 Nr 273 

Akta w sprawie karnej p – ko Szyi Brandowi (zam. w Grodzisku Maz., ul. Berka 

Joselewicza 8). Akt oskarzenia i powodztwo ze strony Kolei 

Panstwowych (z 28.02.39 r.) z art. 265 KK o przejazd bez biletu. Wyrok 

(z. 21.04.1939 r): skazany na 20 zl. grzywny z zamiana na 6 dni aresztu 

oraz uiszczenie 2 zl. oplat sadowych, kosztow postepowania, 5 zl. na 

rzecz Kolei i 2 zl. na rzecz Skarbu  Panstwa. 28.05.1940 sad zgodnie z 

okupacyjnymi przepisami umarza sprawe, poniewaz wymierzona kara 

nie przekraczalaby 1 roku pozbawienia wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 11 stron, poszyt, stan dobry, 1939 



Sygn. 283   

Sygn. sadowe Kg 

290 Nr 275 

Akta w sprawie karnej p – ko Izraelowi Eliaszowi Moszkowiczowi (zam. w 

Zyrardowie, ul. Szulmana 9). Akt oskarzenia i powodztwo ze strony 

Kolei Panstwowych (z 28.02.39 r.) z art. 265 KK o przejazd bez biletu. 

Wyrok (z 26.05.39 r.): skazany na 10 zl. grzywny z zamiana na 3 dni 

aresztu oraz uiszczenie 1 zl. oplat sadowych i kosztow postepowania. 

19.07.1940 sad zgodnie z okupacyjnymi przepisami umarza sprawe, 

poniewaz wymierzona kara nie przekraczalaby 1 roku pozbawienia 

wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 16 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 286   

Sygn. sadowe Kg 

293 Nr 278 

Akta w sprawie karnej p – ko Chaimowi Lejzorowi Rozentalowi (zam. w Lodzi, ul. 

11 Listopada 20). Akt oskarzenia i powodztwo ze strony Kolei 

Panstwowych (z 28.02.39 r.) z art. 265 KK o przejazd bez biletu. Wyrok 

(z 5.05.39 r.): skazany na 10 zl. grzywny z zamiana na 2 dni aresztu oraz 

uiszczenie 1 zl. oplat sadowych, kosztow postepowania. 5 zl. na rzecz 

Kolei i 2 zl. na rzecz Skarbu Panstwa. 28.05.1940 sad zgodnie z 

okupacyjnymi przepisami umarza sprawe, poniewaz wymierzona kara 

nie przekraczalaby 1 roku pozbawienia wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 16 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 296   

Sygn. sadowe Kg 

303 Nr 288 

Akta w sprawie karnej p – ko Nuchymowi Lipszycowi (zam. w Wiskitkach). 

Skarga zlozona przez Teodora Matusiaka 7.03.39 na przestepstwa z art. 

238 i 256 KK, czyli oszustwo, obelgi i naruszenie nietykalnosci osobistej. 

Poszkodowany nie wplacil jednak 20 zl. zaliczki na poczet postepowania 

i sprawie nie nadano biegu. 

Teczka zawiera: 

- 4 strony, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 318   

Sygn. sadowe Kg 

326 Nr 310 

Akta w sprawie karnej p – ko Symcha Bromberg (zam. w Stanislawowie k. 

Warszawy). Akt oskarzenia i powodztwo ze strony Kolei Panstwowych (z 

13.03.39 r.) z art. 265 KK o przejazd bez biletu. Podejrzany nie stawial 

sie na kolejne rozprawy.  28.05.1940 sad zgodnie z okupacyjnymi 



przepisami umarza sprawe, poniewaz wymierzona kara nie 

przekraczalaby 1 roku pozbawienia wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 24 strony, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 346   

Sygn. sadowe Kg 

354 Nr 338 

Akta w sprawie karnej p – ko Fajdze Weintraub (zam. w Zyrardowie, ul. 

Sienkiewicza 2 m. 1). Akt oskarzenia i powodztwo ze strony Kolei 

Panstwowych (z 17.03.39 r.) z art. 265 KK o przejazd bez biletu. Wyrok 

(z 26.05.39 r.): uniewinniona. 

Teczka zawiera: 

- 9 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 364   

Sygn. sadowe Kg 

372 Nr 355 

Akta w sprawie karnej p – ko Chewje Wajcerowi (zam. w Bloniu). Akt oskarzenia 

 (z 27.03.39 r.) z art. 262 KK o przywlaszczenie konia wartosci 110 zl, 

powierzonego mu do sprzedania przez Szlame Ksiazenicera. Wyrok (z 

15.05.39): 3 miesiace aresztu, uiszczenie 10 zl oplat sadowych i kosztow 

postepowania z zawieszeniem na 2 lata. Rowniez zmuszony do 

zwrocenia Ksiazenicerowi 93 zl. w ratach po 5 zl. tygodniowo.  

4.11.1942 zawieszono postepowanie ezekucyjne. 

Teczka zawiera: 

- 34 strony, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 403   

Sygn. sadowe Kg 

413 Nr 393 

Akta w sprawie karnej p – ko Wolfowi Zyngierowi (zam. w Wiskitkach). Akt 

oskarzenia (z 8.04.39 r.) z art. 262 KK o kradziez przedmiotow wartych 

w sumie 124 zl., powierzonych mu przez Menachima Grunwalda celem 

przewiezienia ich z Warszawy do Wiskitek. Wyrok (z 24.05.39 r.): 

uniewinniony. 

Teczka zawiera: 

- 15 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 405   

Sygn. sadowe Kg 

415 Nr 395 

Akta w sprawie karno - skarbowej p – ko Moszkowi Jakubowiczowi dotyczace 

przestepstwa z art. 321 pkt a prawa karno – skarbowego. Jakubowicz 

spieniezyl swoja koncesje na sprzedaz alkoholu, a nastepnie sprzedawal 

alkohol bez koncesji. Dwa orzeczenia karne (z 12.12.38 r), opiewaja w 

sumie na kwote 250 zl. grzywny. 19.07.1940 sad zgodnie z 



okupacyjnymi przepisami umarza sprawe, poniewaz wymierzona kara 

nie przekraczalaby 1 roku pozbawienia wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 36 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 415   

Sygn. sadowe Kg 

425 Nr 405 

Akta w sprawie karnej p – ko Geni Surze Gips (zam. w Zyrardowie, ul. 1 Maja 

41). Akt oskarzenia i powodztwo ze strony Kolei Panstwowych (z 

5.04.1939 r.) z art. 265 KK o przejazd bez biletu. Wyrok (z 16.06.1939 r): 

uniewinniona. Zalaczona fotografia i bilet tygodniowy. 

Teczka zawiera: 

- 12 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 426   

Sygn. sadowe Kg 

436 Nr 416 

Akta w sprawie karnej p – ko Chaimowi Dawidowi Menche (zam. w Kutnie, ul. 

Pierackiego 28). Akt oskarzenia i powodztwo ze strony Kolei 

Panstwowych (z 5.04.1939 r.) z art. 265 KK o przejazd bez biletu. Wyrok 

(z 4.08.1939 r): uniewinniony. 

Teczka zawiera: 

- 10 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 427   

Sygn. sadowe Kg 

437 Nr 417 

Akta w sprawie karnej p – ko Moszkowi Mordce Zimnowockiemu (zam. w 

Zyrardowie, ul. Okrzei 16 ). Akt oskarzenia i powodztwo ze strony Kolei 

Panstwowych (z 5.04.1939 r.) z art. 265 KK o przejazd bez biletu. Wyrok 

(z 30.06.1939 r): 20 zl. grzywny z zamiana na 3 dni aresztu oraz 

uiszczenie 2 zl. oplat sadowych, kosztow postepowania, 15 zl. na rzecz 

Kolei i 2 zl. na rzecz Skarbu Panstwa. 

Teczka zawiera: 

- 14 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 472   

Sygn. sadowe Kg 

482 Nr 462 

Akta w sprawie karnej p – ko Lejzorowi Lipie Wolkowiczowi (zam. w Wiskitki, Pl. 

Wolnosci). Akt oskarzenia i powodztwo ze strony Kolei Panstwowych (z 

3.04.1939 r.) z art. 265 KK o przejazd bez biletu. Wyrok (z 26.05.1939 r): 

50 zl. grzywny z zamiana na 2 tygodnie aresztu oraz uiszczenie 5 zl. 

oplat sadowych, kosztow postepowania, 5 zl. na rzecz Kolei i 2 zl. na 

rzecz Skarbu Panstwa. 

Teczka zawiera: 

- 16 stron, poszyt, stan dobry, 1939 



Sygn. 474   

Sygn. sadowe Kg 

484 Nr 464 

Akta w sprawie karnej p – ko Moszkowi Herszowi Bergierowi (zam. w 

Wincentowie, gm. Korabiewice, powiat Skierniewice). Akt oskarzenia i 

powodztwo ze strony Kolei Panstwowych (z 3.04.1939 r.) z art. 265 KK o 

przejazd bez biletu. Wyrok zaoczny (z 6.06.1939 r): 20 zl. grzywny z 

zamiana na 6 dni aresztu oraz uiszczenie 2 zl. oplat sadowych, kosztow 

postepowania, 5 zl. na rzecz Kolei i 2 zl. na rzecz Skarbu Panstwa. 

28.05.1940 sad zgodnie z okupacyjnymi przepisami umarza sprawe, 

poniewaz wymierzona kara nie przekraczalaby 1 roku pozbawienia 

wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 17 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 478   

Sygn. sadowe Kg 

488 Nr 468 

Akta w sprawie karnej p – ko Cymie Krysztal (zam. w Mszczonowie, ul. 

Zyrardowska 19). Akt oskarzenia i powodztwo ze strony Kolei 

Panstwowych (z 3.04.1939 r.) z art. 265 KK o przejazd bez biletu. Wyrok 

(z 1.06.1939 r): uniewinnniona. 

Teczka zawiera: 

- 10 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 503   

Sygn. sadowe Kg 

513 Nr 494 

Akta w sprawie karnej p – ko Szymonowi i Rojzie Kos. Skarga Marjem Hofman (z               

29.04.39 r.) o pobicie z art. 237 KK. Postepowaniu nie nadano biegu, 

gdyz powodka nie zlozyla 20 zl. zaliczki. 

Teczka zawiera: 

- 4 strony, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 508   

Sygn. sadowe Kg 

518 Nr 500 

Akta w sprawie karnej p – ko Ajzykowi Dawidowi Najmanowi (zam. w 

Mszczonowie, ul. Laczna 12). Akt oskarzenia (z 2.05.39 r.) z art. 236 KK. 

13.04.39 r. A. D. Najman nieumyslnie najechal rowerem na 8 – letniego 

chlopca, raniac go w glowe. Wyrok (z 19.05.39 r.): A. D. Najman skazany 

na 1 miesiac aresztu, uiszczenie 5 zl. oplat sadowych i kosztow 

postepowania z zawieszeniem na 2 lata. 30.07.1940 sad zgodnie z 

okupacyjnymi przepisami daruje kare, poniewaz wymierzona kara nie 

przekraczalaby 1 roku pozbawienia wolnosci. 13.10.42 sad stwierdza 

niewyplacalnosc oskarzonego. 

Teczka zawiera: 



- 33 strony, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 523   

Sygn. sadowe Kg 

534 Nr 514 

Akta w sprawie karnej p – ko Abramowi Sztyglicowi (zam. w Wiskitkach). Akt 

oskarzenia (z 8.05.39 r.) z art. 34 rozporzadzenia Prezydenta RP z 

22.03.1928 r. W jednym z bochenkow, wypiekanych w jego piekarni, 

znalazl sie robak. Wyrok (z 24.05.39 r.): A. Sztyglic skazany na 30 zlotych 

grzywny z zamiana na 5 dni aresztu, uiszczenie 3 zl. oplat sadowych i 

kosztow postepowania. 

Teczka zawiera: 

- 15 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 538   

Sygn. sadowe Kg 

549 Nr 529 

Akta w sprawie karnej p – ko Binemowi Jeleniowi (zam. w Zyrardowie, ul. 

Lukasinskiego 2). Akt oskarzenia (z 13.05.39 r.) z art. 12 ustawy z 

5.08.1938 r. B. Jelen przechowywal 10 kg kaszy nie zaopatrzonej w 

platne etykiety. Wyrok z 16.06.39 r.): B. Jelen skazany na 6 zl. grzywny z 

zamiana na 1 dzien aresztu, uiszczenie 1 zl. oplat sadowych i kosztow 

postepowania. 28.05.1940 sad zgodnie z okupacyjnymi przepisami 

umarza sprawe, poniewaz wymierzona kara nie przekraczalaby 1 roku 

pozbawienia wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 17 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 541   

Sygn. sadowe Kg 

553 Nr 532 

Akta w sprawie karnej p – ko Abramowi Ickowi Ryszmanowi (zam. w 

Mszczonowie, Nowy Rynek 6). Akt oskarzenia i powodztwo ze strony 

Kolei Panstwowych (z 2.05.1939 r.) z art. 265 KK o przejazd bez biletu. 

Wyrok (z 13.06.1939 r): uniewinniony 

Teczka zawiera: 

- 11 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 550   

Sygn. sadowe Kg 

563 Nr 541 

Akta w sprawie karnej p – ko Moszkowi Sukiennikowi (zam. w Zyrardowie, ul. 1 

Maja 26). Akt oskarzenia (z 17.05.39 r.) z art. 34 rozporzadzenia 

prezydenta RP z 22.03.1928 r. M. Sukiennik sprzedawal falszywie 

oznaczona herbate. Wyrok (z 1.06.39 r.): M. Sukiennik skazany na 50 zl. 

grzywny z zamiana na 6 dni aresztu, uiszczenie 5 zl. oplat sadowych, 

kosztow postepowania i 5 zl. dla Panstwowego Zakladu Badania 

Higieny. 



Teczka zawiera: 

- 17 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 568   

Sygn. sadowe Kg 

582 Nr 559 

Akta w sprawie karnej p – ko Uszelowi Kusmanowi (zam. w Czestochowie, ul. 

Nadrzeczna 80). Akt oskarzenia (z 22.05.39 r.) z art. 236 par. 2 KK. U. 

Kusman najechal samochodem na furmanke Leona Strzeleckiego, 

powodujac straty materialne oraz potluczenie i zlamanie lewego 

obojczyka woznicy. Brak wyroku. 28.05.1940 sad zgodnie z 

okupacyjnymi przepisami umarza sprawe, poniewaz wymierzona kara 

nie przekraczalaby 1 roku pozbawienia wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 34 strony, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 584   

Sygn. sadowe Kg 

599 Nr 575 

Akta w sprawie karnej p – ko Moszkowi Wajcerowi (zam. w Wiskitkach). Skarga 

Rachmila Moszka Kirenberga (z 1.06.39 r.) o pobicie z art. 237 KK. 

Poszkodowany nie wplacil 20 zl. zaliczki, wiec sprawie nie nadano biegu. 

Teczka zawiera: 

- 4 strony, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 605   

Sygn. sadowe Kg 

620 Nr 596 

Akta w sprawie karnej p – ko Alterowi Nojechowi Rubinsztejnowi (zam. w 

Warszawie, ul.Leszno 74 m. 37). Akt oskarzenia i powodztwo ze strony 

Kolei Panstwowych (z 1.06.1939 r.) z art. 265 KK o przejazd bez biletu. 

Wyroku brak. 18.09.39 r. rozprawa odroczona. 28.05.1940 sad zgodnie 

z okupacyjnymi przepisami umarza sprawe, poniewaz wymierzona kara 

nie przekraczalaby 1 roku pozbawienia wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 10 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 619   

Sygn. sadowe Kg 

634 Nr 610 

Akta w sprawie karnej p – ko Rubinowi Fuksbrunerowi (zam. w Lodzi, ul. 

Marynowska 57). Akt oskarzenia i powodztwo ze strony Kolei 

Panstwowych (z 1.06.1939 r.) z art. 265 KK o przejazd bez biletu. 

Wyroku brak. 18.09.39 r. rozprawa odroczona. 28.05.1940 sad zgodnie 

z okupacyjnymi przepisami umarza sprawe, poniewaz wymierzona kara 

nie przekraczalaby 1 roku pozbawienia wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 13 stron, poszyt, stan dobry, 1939 



 

Sygn. 621   

Sygn. sadowe Kg 

636 Nr 612 

Akta w sprawie karnej p – ko Libie Luft (zam. w Zyrardowie, ul. Szulmana 9). Akt 

oskarzenia (z 11.06.39 r.) z art. 34 rozporzadzenia prezydenta RP z 

22.03.1928 r.  

Sprzedawala z beczek kwaszone ogorki, nie majac na sobie bialego fartucha. 

Wyrok (z 23.06.39 r.): L. Luft skazana na 10 zl. grzywny, uiszczenie 1 zl. 

oplat sadowych i kosztow postepowania. 28.05.1940 sad zgodnie z 

okupacyjnymi przepisami umarza sprawe, poniewaz wymierzona kara 

nie przekraczalaby 1 roku pozbawienia wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 10 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 625   

Sygn. sadowe Kg 

640 Nr 615 

Akta w sprawie karnej p – ko Symsze Binemowi Jeleniowi (zam. w Zyrardowie, 

ul. Lukasinskiego 2). Akt oskarzenia (z 13.06.39 r.) z art. 34 

rozporzadzenia prezydenta RP z 22.02.1928 r. S. B. Jelen sprzedawal 

zafalszowana oliwe. Wyrok (z 30.06.39 r.): skazany na 20 zl. grzywny z 

zamiana na 3 dni aresztu, uiszczenie 2 zl. oplat sadowych i kosztow 

postepowania. 28.05.1940 sad zgodnie z okupacyjnymi przepisami 

umarza sprawe, poniewaz wymierzona kara nie przekraczalaby 1 roku 

pozbawienia wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 11 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 633   

Sygn. sadowe Kg 

649 Nr 623 

Akta w sprawie karnej p – ko Jankielowi, Zelmanowi i Lejbusiowi Cyglerowi 

(zam. w Mszczonowie, ul. Grojecka). Skarga Szai Cukiera (z 15.06.39 r.) z 

art. 237 i 257 KK o pobicie niebezpiecznym narzedziem (palkami). Na 

rozprawie w dniu 7.07.39 r. strony pogodzily sie i wspolnie poniosly 

koszta postepowania. 

Teczka zawiera: 

- 16 stron, poszyt i luzne, stan dobry, 1939 

Sygn. 644   

Sygn. sadowe Kg 

660 Nr 634 

Akta w sprawie karnej p – ko Surze Chanie Lipszyc (zam. w Zyrardowie, ul. 1 

Maja 23). Skarga Sury Chany Lipszyc (z 17.06.39 r.) z art. 239 KK o 

pobicie. Brat uderzyl ja publicznie w twarz, grozac smiercia. 29.07.1939 

sad umorzyl sprawe. 



Teczka zawiera: 

- 5 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 663   

Sygn. sadowe Kg 

681 Nr 653 

Akta w sprawie karnej p – ko Naftalowi Syttenowi (zam. w Zyrardowie, ul. 1 

Maja 24). Akt oskarzenia (z 17.06.39 r.) z art. 32 rozporzadzenia 

prezydenta RP z 22.03.1928 r. W zarzadzanym przez siebie sklepie 

sprzedawal zafalszowany olej, pieprz i zaprawe. Wyrok (z 4.08.39): 

uniewinniony. 

Teczka zawiera: 

- 15 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 665   

Sygn. sadowe Kg 

683 Nr 655 

Akta w sprawie karnej p – ko Erzy – Zelikowi Wilingowi (zam. w Zyrardowie, ul. 

1 Maja 15). Akt oskarzenia (z 21.06.39 r.) z art. 241 KK o uzycie w bojce 

noza przeciw Edwardowi Salkowi. Wyrok (z 14.07.39 r.): nakazuje 

umieszczenie oskarzonego w zakladzie poprawczym. 

Teczka zawiera: 

- 16 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 687   

Sygn. sadowe Kg 

705 Nr 677 

Akta w sprawie karnej p – ko Heli Elinger (zam. w Mszczonowie). Akt oskarzenia 

(z 18.06.39 r.) z art. 282 KK o wyniesienie zajetej przez Urzad Skarbowy 

maszyny do szycia. Wyrok (z 14.07.39 r.): H. Elinger skazana na 2 tyg 

aresztu, uiszczenie 5 zl. oplat sadowych i kosztow postepowania z 

zawieszeniem na 2 lata. 30.07.1940 sad zgodnie z okupacyjnymi 

przepisami umarza sprawe, poniewaz wymierzona kara nie 

przekraczalaby 1 roku pozbawienia wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 18 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 694   

Sygn. sadowe Kg 

712 Nr 684 

Akta w sprawie karnej p – ko Bencjanowi Kirszbornowi i Surze Koneckiej (zam. 

w Mszczonowie, ul. Piekarska). Skarga Heleny Berkowskiej (z 1.07.39 r.) 

z art. 255 KK o obraze. Sprawie nie nadano biegu, poniewaz 

poszkodowana nie wplacila 20 zl. zaliczki. 

Teczka zawiera: 

- 4 strony, poszyt, stan dobry, 1939 



Sygn. 727   

Sygn. sadowe Kg 

745 Nr 715 

Akta w sprawie karnej p – ko Zysli Wald (zam. w Wiskitkach). Skarga Jakuba 

Zyngiera (z 30.06.39 r.) z art. 237 par. 1 KK – pies oskarzonej ugryzl go w 

penisa. Sprawie nie nadano biegu, poniewaz poszkodowany nie wplacil 

20 zl. zaliczki. 28.05.1940 sad zgodnie z okupacyjnymi przepisami 

umarza sprawe, poniewaz wymierzona kara nie przekraczalaby 1 roku 

pozbawienia wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 8 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

 

Sygn. 731   

Sygn. sadowe Kg 

749 Nr 719 

Akta w sprawie karnej p – ko Kopelowi Szwarcowi, Mali Szwarc, Dynie 

Michlewicz (zam. w Zyrardowie, ul. 1 Maja 14). Skarga Gitli Michlewicz 

(z 7.07.39 r.) o pobicie z art. 239 KK. Na rozprawie w dniu 28.07.39 r. 

strony pogodzily sie, wspolnie poniosly koszta postepowania, sprawe 

umorzono. 

Teczka zawiera: 

- 13 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 740   

Sygn. sadowe Kg 

758 Nr 728 

Akta w sprawie karnej p – ko Symsze Binemowi Lipszycowi (zam. w Zyrardowie, 

ul. 1 Maja 23). Akt oskarzenia (z 7.07.39 r.) z art. 250 KK o pobicie 

siostry i grozenie jej smiercia. Wyrok (z 28.07.39 r.): uniewinniony. 

Teczka zawiera: 

- 26 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 742   

Sygn. sadowe Kg 

760 Nr 730 

Akta w sprawie karnej p – ko Mali Szminkow (zam. w Zyrardowie, ul. Mireckiego 

18). Akt oskarzenia (z 7.07.39 r.) z art. 257 KK o kradziez z mieszkania 

matki maszyny do szycia „Singer”, wartosci 120 zl. Wyrok (z 28.07.39 

r.): M. Szminkow skazana na 1 miesiac aresztu, uiszczenie 5 zl. oplat 

sadowych i kosztow postepowania z zawieszeniem na 2 lata oraz zwrot 

maszyny w ciagu 1 miesiaca. 28.05.1940 sad zgodnie z okupacyjnymi 

przepisami umarza sprawe, poniewaz wymierzona kara nie 

przekraczalaby 1 roku pozbawienia wolnosci.  

Teczka zawiera: 

- 13 stron, poszyt, stan dobry, 1939 



Sygn. 764   

Sygn. sadowe Kg 

782 Nr 752 

Akta w sprawie karnej p – ko Jakubowi  Gruenbergowi (zam. w Zyrardowie, ul. 

Dekerta 5). Akt oskarzenia (z 22.07.39 r.) z art. 1 Ust. z 5.08.38. 

Przechowywal 300 kg. maki nie opatrzonej platnymi etykietami. 4.08.39 

r. sprawe odroczono. 28.05.1940 sad zgodnie z okupacyjnymi 

przepisami umarza sprawe, poniewaz wymierzona kara nie 

przekraczalaby 1 roku pozbawienia wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 14 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 786   

Sygn. sadowe Kg 

804 Nr 774 

Akta w sprawie karnej p – ko Fajdze Kisel, Berkowi Lubartowskiemu, Ickowi 

Lubartowskiemu (zam. w Zyrardowie, ul. Szulmana 9). Akt oskarzenia 

sformulowany w imieniu Moszka Birenbauma (z 25.07.39 r.) z art. 237 

KK o pobicie. Na rozprawie 18.08.39 r. sprawe umorzono, poniewaz 

strony sie pogodzily. 

Teczka zawiera: 

- 20 stron, poszyt, stan dobry, 1940 

Sygn. 799   

Sygn. sadowe Kg 

817 Nr 786 

Akta w sprawie karnej p – ko Bajli Najman (zam. w Zyrardowie, ul. 

Mielczarskiego 11). Akt oskarzenia (z 26.07.39 r.) z art. 34 

rozporzadzenia prezydenta RP. B. Najman sprzedawala w sklepie 

brudny cukier lodowaty. Brylka cukru w malej torebeczce nadal 

znajduje sie w aktach. 25.08.39 r. rozprawe odroczono. 28.05.1940 sad 

zgodnie z okupacyjnymi przepisami umarza sprawe, poniewaz 

wymierzona kara nie przekraczalaby 1 roku pozbawienia wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 9 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 801   

Sygn. sadowe Kg 

819 Nr 788 

Akta w sprawie karnej p – ko Abramowi Sztyglicowi (zam. w Wiskitkach). Akt 

oskarzenia (z 31.07.39 r.) z art. 257 KK o kradziez ubrania. Wyrok (z 

25.08.39 r.): uniewinniony.  

Teczka zawiera: 

- 18 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 802   

Sygn. sadowe Kg 

820 Nr 789 

Akta w sprawie karnej p – ko Szandli Sztyglicowi (zam. w Wiskitkach). Akt 

oskarzenia (z 22.07.39 r.) z art. 257 KK o kradziez poscieli, ubran i 

gotowki. Wyrok (z 25.08.39 r.): uniewinniona. 



Teczka zawiera: 

- 15 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 807   

Sygn. sadowe Kg 

825 Nr 794 

Akta w sprawie karnej p – ko Lejbie Funtowiczowi (zam. w Zyrardowie, ul. 

Sienkiewicza 11). Akt oskarzenia (z 27.07.39 r.) z art. 34  rozporzadzenia 

prezydenta RP. Nie przestrzegal czystosci w jatce rytualnej, w ktorej 

podloga, drzwi i okna zanieczyszczone byly krwia i piorami. Na 

rozprawie 1.09.39 r. sprawe odroczono ze wzgledu na pobyt 

oskarzonego w wojsku. 28.05.1940 sad zgodnie z okupacyjnymi 

przepisami umarza sprawe, poniewaz wymierzona kara nie 

przekraczalaby 1 roku pozbawienia wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 10 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

 

Sygn. 812   

Sygn. sadowe Kg 

830 Nr 799 

Akta w sprawie karnej p – ko Szlamie Kurbiczowi (zam. w Wiskitkach) i Alterowi 

Najdorfowi (zam. w Zyrardowie, ul. Ogrodowa 8). Akt oskarzenia (z 

31.07.39 r.) z rozporzadzenia prezydenta RP z 22.03.1928 r. Oskarzeni 

znecali sie nad krowa, bijac ja klonicami i lamiac jej ogon. W aktach 

zawiadomienia o wezwaniu na rozprawe we wrzesniu 1939 r. 

28.05.1940 sad zgodnie z okupacyjnymi przepisami umarza sprawe, 

poniewaz wymierzona kara nie przekraczalaby 1 roku pozbawienia 

wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 9 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 816   

Sygn. sadowe Kg 

834 Nr 803 

Akta w sprawie karnej p – ko Boruchowi Kirszbaumowi (zam. w Mszczonowie, 

ul. Poniatowskiego). Akt oskarzenia (z 4.08.39 r.) z art. 257 par. 1 KK o 

kradziez poziomicy. Wyroku brak. 28.05.1940 sad zgodnie z 

okupacyjnymi przepisami umarza sprawe, poniewaz wymierzona kara 

nie przekraczalaby 1 roku pozbawienia wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 7 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 820   Akta w sprawie karnej p – ko Majerowi Zelmanowi Witelsohnowi (zam. w Lodzi, 

ul. Matejki 7). Akt oskarzenia (z 5.08.1939 r.) z art. 265 KK o przejazd 



Sygn. sadowe Kg 

838 Nr 807 

koleja bez biletu. Wyroku brak. Postanowienie (z 5.08.1939): 

zastosowac jako srodek zapobiegawczy deklaracje o nieopuszczaniu 

miejsca zamieszkania. 28.05.1940 sad zgodnie z okupacyjnymi 

przepisami umarza sprawe, poniewaz wymierzona kara nie 

przekraczalaby 1 roku pozbawienia wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 9 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 824   

Sygn. sadowe Kg 

842 Nr 811 

Akta w sprawie karnej p – ko Lejbusiowi Wolfandowi (zam. w Mszczonowie, ul. 

Rawska). Akt oskarzenia (z 5.08.39 r.) z art. 251 KK o przekroczenie 

uprawnien wlasciciela domu.  Wolfand wlamal sie do mieszkania Ryfki 

Kalb i Menachyma Krysztala i wyrzucil ich rzeczy, zas na ich miejsce 

wprowadzil nowego lokatora. Wyroku brak. 28.05.1940 sad zgodnie z 

okupacyjnymi przepisami umarza sprawe, poniewaz wymierzona kara 

nie przekraczalaby 1 roku pozbawienia wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 5 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 825   

Sygn. sadowe Kg 

843 Nr 812 

Akta w sprawie karnej p – ko Manasowi Indykowi (zam. w Mszczonowie, ul. 

Zyrardowska 4). Akt oskarzenia ze strony Urzedu Skarbowego (z 4.08.39 

r.) z art. 1 ustawy z 5.08.1938 r. Podejrzany nabywal i przechowywal 

make bez etykiet (nie uiscil za nia oplat). Wyroku brak. 28.05.1940 sad 

zgodnie z okupacyjnymi przepisami umarza sprawe, poniewaz 

wymierzona kara nie przekraczalaby 1 roku pozbawienia wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 7 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 827   

Sygn. sadowe Kg 

845 Nr 814 

Akta w sprawie karnej p – ko Wolfowi Kisielewiczowi (zam. w Mszczonowie, ul. 

Rawska ). Akt oskarzenia (z 8.08.39 r.) z art. 239 KK o pobicie Chai Fajgi 

Bronsztajn. Sprawa dnia 18.08.39 r. odroczona. 28.05.1940 sad zgodnie 

z okupacyjnymi przepisami umarza sprawe, poniewaz wymierzona kara 

nie przekraczalaby 1 roku pozbawienia wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 11 stron, poszyt, stan dobry, 1939 



Sygn. 829   

Sygn. sadowe Kg 

847 Nr 816 

Akta w sprawie karnej p – ko Jankielowi Zelechowowi (zam. w Mszczonowie, ul. 

Pilsudskiego). Skarga Antoniny Jablonskiej (z 4.08.39 r.) z art. 237 par. 1 

KK 

o pobicie. Sprawie nie nadano biegu wskutek nie oplacenia 20 zl. zaliczki. 

28.05.1940 sad zgodnie z okupacyjnymi przepisami umarza sprawe, 

poniewaz wymierzona kara nie przekraczalaby 1 roku pozbawienia 

wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 8 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 831   

Sygn. sadowe Kg 

849 Nr 818 

Akta w sprawie karnej p – ko Fajwelowi Rotsztajnowi (zam. w Zyrardowie, ul. 1 

Maja 22). Akt oskarzenia spisany przez adw. Romana Wagnera w 

imieniu poszkodowanego Chila Libermana (z 8.08.39 r.) o przestepstwo 

z art. 255 KK, czyli obnizenie wiarygodnosci. Rotsztajn nazwal 

Libermana szwindlarzem w obecnosci jego kontrahenta. Wyrok (z 

25.08.39): F. Rotsztajn skazany na 20 zl. grzywny z zamiana na 3 dni 

aresztu oraz uiszczenie 7 zl. oplat sadowych i kosztow postepowania. 

6.09.1939 sad daruje wyrok na podstawie amnestii z 2.09.39 r. 

Teczka zawiera: 

- 23 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 834   

Sygn. sadowe Kg 

852 Nr 821 

Akta w sprawie karnej p – ko Frajdzie Krakow (zam. w Zyrardow, ul. 1 Maja 17). 

Skarga Bajli Rozenberg (z 5.08.39 r.) o przestepstwo z art. 237 par. 1 KK, 

czyli pobicie i narazenie na straty materialne. 25.08.39 r. strony 

pogodzily sie, zostaly po rowno obciazone kosztami postepowania. 

Teczka zawiera: 

- 23 strony, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 843   

Sygn. sadowe Kg 

861 Nr 830 

Akta w sprawie karnej p – ko Majlochowi Herszkowiczowi (zam. w Zyrardowie, 

ul. Okrzei 10). Akt oskarzenia ze strony Urzedu Skarbowego (z sierpnia 

1939 r.) z par. 19 rozp. Min. Skarbu z 19.08.38 r. Podejrzany 

przechowywal make bez uiszczenia za nia oplat. Wyroku brak. 

28.05.1940 sad zgodnie z okupacyjnymi przepisami umarza sprawe, 

poniewaz wymierzona kara nie przekraczalaby 1 roku pozbawienia 

wolnosci. 



Teczka zawiera: 

- 13 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 844   

Sygn. sadowe Kg 

862 Nr 831 

Akta w sprawie karnej p – ko Berkowi i Ruchli Lewkowiczom (za. w 

Mszczonowie, ul. Kilinskiego) oraz Basi Lewkowicz (zam. w 

Mszczonowie, ul. Grojecka). Skarga Mariem Binsztok (z 14.08.39 r.) o 

przestepstwo z art. 256, czyli obraze. Wskutek nieoplacenia 20 zl. 

zaliczki sprawie nie nadano biegu. 

Teczka zawiera: 

- 4 strony, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 858   

Sygn. sadowe Kg 

876 Nr 845 

Akta w sprawie karnej p – ko Dawidowi Sztyglicowi (zam. w Skierniewicach, ul. 

Rawska 15). Akt oskarzenia i powodztwo ze strony Kolei Panstwowych 

(z 5.08.39 r.) z art. 265 KK o przejazd bez biletu. Zalaczony jest tylko 

protokol zdarzenia z 30.01.39 r.  

28.05.1940 sad zgodnie z okupacyjnymi przepisami umarza sprawe, poniewaz 

wymierzona kara nie przekraczalaby 1 roku pozbawienia wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 6 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 869   

Sygn. sadowe Kg 

887 Nr 856 

Akta w sprawie karnej p – ko Aronowi Krejzmanowi (zam. w Otwocku, ul. 

Kupiecka 15). Akt oskarzenia i powodztwo ze strony Kolei Panstwowych 

(z 5.08.39 r.) z art. 265 KK o przejazd bez biletu. Wyroku brak. 

28.05.1940 sad zgodnie z okupacyjnymi przepisami umarza sprawe, 

poniewaz wymierzona kara nie przekraczalaby 1 roku pozbawienia 

wolnosci.  

Teczka zawiera: 

- 5 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 870   

Sygn. sadowe Kg 

888 Nr 857 

Akta w sprawie karnej p – ko Joskowi Jakubowiczowi (zam. w Zyrardowie, ul. 1 

Maja 7). Akt oskarzenia i powodztwo ze strony Kolei Panstwowych (z 

5.08.39 r.) z art. 265 KK o przejazd bez biletu. Wyroku brak. 28.05.1940 

sad zgodnie z okupacyjnymi przepisami umarza sprawe, poniewaz 

wymierzona kara nie przekraczalaby 1 roku pozbawienia wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 4 strony, poszyt, stan dobry, 1939 



Sygn. 884   

Sygn. sadowe Kg 

902 Nr 872 

Akta w sprawie karnej p – ko Jakubowi Najmanowi (zam. w Wiskitkach). Akt 

oskarzenia (z sierpnia 1939 r.) z art. 34 rozporzadzenia prezydenta RP z 

22.03.28 r. 

Najman wypieka i sprzedaje chleb z robakami. Wyroku brak. 28.05.1940 sad 

zgodnie z okupacyjnymi przepisami umarza sprawe, poniewaz 

wymierzona kara nie przekraczalaby 1 roku pozbawienia wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 4 strony, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 910   

Sygn. sadowe Kg 

944 Nr 914 

Akta w sprawie karnej p – ko Michał Wierzbicki  i Gołda Rotsztein. Akt 

oskarzenia z art. 257 i art. 161 KK  

Teczka zawiera: 

- 22 strony, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 926   

Sygn. sadowe Kg 

944 Nr 914 

Akta w sprawie karnej p – ko Surze Lai Zyngier (zam. w Wiskitkach, ul. 

Szlachtuzowa). Akt oskarzenia i powodztwo ze strony Kolei 

Panstwowych (z 25.08.39 r.) z art. 265 KK o przejazd bez biletu. Wyroku 

brak. 28.05.1940 sad zgodnie z okupacyjnymi przepisami umarza 

sprawe, poniewaz wymierzona kara nie przekraczalaby 1 roku 

pozbawienia wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 4 strony, poszyt, stan dobry, 1939 

 

Sygn. 927   

Sygn. sadowe Kg 

945 Nr 915 

Akta w sprawie karnej p – ko Jencie Zyngier (zam. w Wiskitkach). Akt oskarzenia 

i powodztwo ze strony Kolei Panstwowych (z 25.08.39 r.) z art. 265 KK o 

przejazd bez biletu. Wyroku brak. 28.05.1940 sad zgodnie z 

okupacyjnymi przepisami umarza sprawe, poniewaz wymierzona kara 

nie przekraczalaby 1 roku pozbawienia wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 4 strony, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 932   

Sygn. sadowe Kg 

950 Nr 920 

Akta w sprawie karnej p – ko Ickowi Bielawskiemu (zam. w Lodzi Fabrycznej, ul. 

Zgierska 118/1). Akt oskarzenia i powodztwo ze strony Kolei 

Panstwowych (z 25.08.39 r.) z art. 265 KK o przejazd bez biletu. Wyroku 

brak. 28.05.1940 sad zgodnie z okupacyjnymi przepisami umarza 



sprawe, poniewaz wymierzona kara nie przekraczalaby 1 roku 

pozbawienia wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 4 strony, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 934   

Sygn. sadowe Kg 

952 Nr 922 

Akta w sprawie karnej p – ko Mojzeszowi Przedmojskiemu (zam. w Grodzisku 

Maz., ul. POW 29). Akt oskarzenia i powodztwo ze strony Kolei 

Panstwowych (z 25.08.39 r.) z art. 265 KK o przejazd bez biletu. Wyroku 

brak. 28.05.1940 sad zgodnie z okupacyjnymi przepisami umarza 

sprawe, poniewaz wymierzona kara nie przekraczalaby 1 roku 

pozbawienia wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 4 strony, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 939   

Sygn. sadowe Kg 

957 Nr 927 

Akta w sprawie karnej p – ko Rutce Ruchli Albus (zam. w Warszawie, ul. 

Krochmalna 4). Akt oskarzenia i powodztwo ze strony Kolei 

Panstwowych (z 25.08.39 r.) z art. 265 KK o przejazd bez biletu. Wyroku 

brak. 28.05.1940 sad zgodnie z okupacyjnymi przepisami umarza 

sprawe, poniewaz wymierzona kara nie przekraczalaby 1 roku 

pozbawienia wolnosci. 

Teczka zawiera: 

- 5 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 968   

Sygn. sadowe Kg 

105 Nr 96 

Akta w sprawie karnej p – ko Szlamie Rozenholcowi (zam. w Zyrardowie, ul. 1 

Maja 17). Akt oskarzenia (z 26.01.1939 r.) z art. 253 KK o falszerstwo. 

Sz. Rozenholc otrzymal od swojej matki w roku 1934 weksel, ktory 

sfalszowal i na tej podstawie wystapil w 1938 roku o zasadzenie 10.000 

(dziesieciu tysiecy) zl od matki na rzecz zony. Wyrok (z 22.04.1939 r.): 

Sz. Rozenholc skazany na 3 miesiace aresztu, 10 zl. oplat sadowych i 

poniesienie kosztow postepowania sadowego. 

Teczka zawiera: 

- 202 strony, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 975   

Sygn. sadowe Kg 

111 Nr 103 

Akta w sprawie karnej p – ko Chaimowi Berysiowi Jakubowiczowi (zam. w 

Wiskitkach). Lejbus Izrael Wajcer oskarzyl go o pobicie, nie zlozyl jednak 

20 zl. zaliczki na koszta sadowe i sprawie nie nadano biegu.  



Teczka zawiera: 

- 3 strony, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 985   

Sygn. sadowe Kg 

122 Nr 112 

Akta w sprawie karnej p – ko Abramowi Moszkowi Wargaczowi (zam. w 

Wiskitkach). Akt oskarzenia (z 4.02.1939 r.) z art. 264 KK o oszustwo – 

nie dowazenie kilkudziesieciu kilogramow zyta. Wyrok (z 26.04.1939 r.): 

uniewiniony. 

Teczka zawiera: 

- 17 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 1005   Sygn. 

sadowe Kg 

142 Nr 132 

Akta w sprawie karnej p – ko Efroimowi Rytnerowi (zam. w Warszawie, ul. 

Grzybowska 16 m. 14). Akt oskarzenia (z 9.02.1939 r.) z art. 265 KK o 

przejazd koleja bez biletu. Wyrok zaoczny (z 31.03.1939 r.): E. Rytner 

skazany na 2 tyg. aresztu, 5 zl. oplat sadowych i poniesienie kosztow 

postepowania sadowego. Postanowieniem z 28.05.1940 postepowanie 

umorzono. 

Teczka zawiera: 

- 31 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 1010   

Sygn. sadowe 

134/40 M 

1046 

Akta w sprawie karnej p – ko Rajzli Rosławskiej zam. w Wiskitkach przekupka z 

art. 32 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 

22.03.1928 r.  – oskarzona o to, że zajmowała się roznoszeniem 

pieczywa po domach i handlem pieczywem na rynku „nie posiadając na 

sobie białego fartucha”. Uniewinniona. 

Teczka zawiera: 

- 21  stron, poszyt, stan dobry, 1939, jezyk polski  

 

Sygn. 1020   

Sygn. sadowe Kg 

157 Nr 146 

Akta w sprawie karnej p – ko Esterze Szwarcharg (zam. w Sochaczewie, ul. POW 

3). Akt oskarzenia (z 11.02.1939 r.) z art. 265 KK o przejazd koleja bez 

biletu. Wyrok (z 4.04.1939 r.): uniewinniona. 

Teczka zawiera: 

- 12 stron, poszyt, stan dobry, 1939 



Sygn. 1021   

Sygn. sadowe Kg 

158 Nr 147 

Akta w sprawie karnej p – ko Surze Jakubowicz (zam. w Sochaczewie, ul. 

Torunska 6). Akt oskarzenia (z 11.02.1939 r.) z art. 265 KK o przejazd 

koleja bez biletu. Wyrok (z 31.03.1939 r.): uniewinniona sadowego. 

Teczka zawiera: 

- 15 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 1022   

Sygn. sadowe Kg 

159 Nr 148 

Akta w sprawie karnej p – ko Izraelowi Jakubowiczowi (zam. w Grodzisku 

Mazowieckim, ul. Wolczynska 5). Akt oskarzenia (z 11.02.1939 r.) z art. 

265 KK o przejazd koleja bez biletu. Wyrok (z 31.03.1939 r.): I. 

Jakubowicz skazany na 10 zl. grzywny z zamiana na 3 dni aresztu, 1 zl. 

oplat sadowych i poniesienie kosztow postepowania sadowego. 

Teczka zawiera: 

- 9 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 1033   

Sygn. sadowe Kg 

170 Nr 159 

Akta w sprawie karnej p – ko Mendlowi i Ruchli Fajgenbaumom (zam. w 

Zyrardowie, ul. Okrzei 12). Akt oskarzenia (z 15.02.1939 r.) z art. 250 KK 

– mieli grozic Mordce Lejbowi Wajnbergowi smiercia. Wyrok (z 

14.03.1939 r.): uniewinnieni 

Teczka zawiera: 

- 13 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 1034   

Sygn. sadowe Kg 

171 Nr 160 

Akta w sprawie karnej p – ko Szmulowi Aronowi Jakubowiczowi, krawcowi 

(zam. w Zyrardowie, ul. 1 Maja 23). Z zawiadomienia o dokonanym 

przestepstwie wynika,  ze oskarzony podmienil futro, oddane mu do 

przerobki, narazajac klientke na strate ok. 200 zl. Wyrok (z 12.04.1939 

r.): uniewinniony. 

Teczka zawiera: 

- 12 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 1037   

Sygn. sadowe Kg 

174 Nr 163 

Akta w sprawie karnej p – ko Beniaminowi Ekmanowi (zam. w Wiskitkach). Akt 

oskarzenia (z 16.02.1939 r.) z art. 22 i 39 rozporzadzenia Ministerstwa 

Opieki Spolecznej z 10.12.1936 r o przechowywaniu i sprzedazy 

artykulow spozywczych. B. Ekman przechowywal mieso w brudnym 

korytarzu swojej jatki. Wyrok (z 14.03.1939 r.): B. Ekman skazany na 10 

zl. grzywny, 1 zl. oplat sadowych i poniesienie kosztow postepowania 

sadowego. 



Teczka zawiera: 

- 10 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 1040   

Sygn. sadowe Kg 

177 Nr 166 

Akta w sprawie karnej p – ko Aleksandrowi Goldstaubowi (zam. w Tomaszowie 

Maz., ul. Warszawska 59/61). Akt oskarzenia (z 15.02.1939 r.) z art. 236 

par. 2 KK o spowodowanie wypadku samochodowego. 

Wyrok (z 12.04.1939): uniewinniony 

Teczka zawiera: 

- 79 stron, poszyt, stan dobry, 1939 

Sygn. 1048   

Sygn. sadowe Kg 

185 Nr 174 

Akta w sprawie karnej p – ko Herszowi Etingerowi (zam. w Mszczonowie). Akt 

oskarzenia (z 22.12.1938 r.) z art. 257 KK o kradziez. Wyrok (z 

14.03.1939): uniewinniony 

Teczka zawiera: 

- 22 strony, poszyt, stan dobry, 1939 

 


